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Els clarins 
Hem sentit d'aquí estant el 

ressò dels clarins guerrers I 
veus amigues ens han dit en Ja 
penombra i l'hora baixa - veus 
silentes i confidencials - que l'e
xèrcit enemic puleix les es
pases. 

Per Catalu.npa tal guerrers 
d'abàns; hem posat la testa a 
frec a frec de terra i hem es
coltat les petjades i els renills 
dels corcers enemics. 

L'allau enemiga vindrà. Un 
parèntesi tenim encara. Un pa
rèntesi electoral, darrera ma
niobra centralista. Després la 
'¡¡uita. Ja veieu, patriotes, com 
l'enemic ens diu ço que cal fer. 
Ja veieu, pat.riotes, com la nos
tra tesis de preparació a l'apel
Ia.ció sorgeix triomfant. Es que 
arriba en hora impròpia? Potser 
sf, però cal dir, que és una tàc
tica ja molt vella, de no donar 
lloc i temps a refer-se. I cal dir 
~allÍbé, que ço que és més im
propi encara, és que hi hagi 
sectors patriòtics que hagin de
liberadament dut una pertorba
ció a la nostra tasca i hagin 

al Capitoli 
preferit guanyar casin ets de 
veinat que fer-nas-fer a Cata
lunya - el més lleu esforç en pro 
de la feina alliberadora. 

Ells tenien el seu lloc asse
nyalat que precisament no era 
el més difícil, ni el més perillós. 
I avui en la trinxera patriòtica 
hi oneja la bandera d'Estat Ca
talà defensada pel nucli nacio
nalista radical acapdillat per En 
Francesc Macià. 1- rma al braç, 
esperarem incommobibJes la ba
talla. No'ns farem endarrera ni 
cedirem una passa en el nostre 
lloc. Sabem per endavant que 
tenim de caure en la lluita. Sa
bem per endavant, els que serbn 
en son lloc i els que fallaran. 

Preveiem, no so;s el germà 
de Pàtria, sinó el germà en 
ideal, que com Pere ens negarà 
tres vegades o com Judes farà 
el bes de la traició. Però res 
ens farà recular. Ja és hora de 
que la b:lOdera de Catalunya 
sigui honorada pe I foc sagrat 
del sacrifici, que d'ençà de 1714 
en resta verge. 

Patriotes! ... Alerta! 

REOACCIO I ADMINI8TftAClu: 
Sant Honorat, 7, pral. 

Un dret és una cosa viva. Llui
!eu pel vostre dret: heu's aquí l'únic 
consell que la veritable prud~ncia 
- la veritable prudència - us do
narà. Lluita forta, lluita enèrgica, 
lluita her~ica. Ting~èu el coratge 
de fer viure la vostra Nació. De 
fer-la viure amb tota l'energia que 
hi posa el Poble. 

Es arribat aquest moment. Es 
arribat el moment del Poble. Jo 
m'equivoco radicalment, si no és 
veritat que urgeix, fer que baixi el 
dret dels núvols, afirmant-lo aquí 
a la terra, proclamant-lo sens hipo
cresies; fent-lo sortir de llibres i 
acad~mies, vessant-lo sobre els bra
ços nusos i sobres els caps enèr
gics, sobres els fills del Poble, qúi 
espereu una ACCIO. 

Dídac Ruiz 
(El moment del Pohlc) 

LA PATRIA 
Qui fa les Pàtries? 
Com i quan neix una Pàtria? 
Quan va nèixer Catalunya? Quan 

els pobladors d'aquest bell indret cie 
la Terra començaren de dir-se cata
lans? Còm i de quína manera els 
catalans començaren d'estimar Ca
talunya? 

La Pàtria 110 té consistència cor
pòria. No Ja veiem, no la toquem 
rer més que la sentim. Bé <leu exis
tir en una forma o altra quan ins
pira les passions més nobles, quan 
és motiu de que primer que pro
fanar-la els homes acordin sueu IT'.· 

bir sota una pluja de violències i 
d'incendis. 

Es natural que estimi la Pàtrl'l 
qui hi tingui propietats, car defen·· 
sallt la Pàtria defensa els propj~· 
iu tcressos. 



2 

Serà, doncs, sobrenatural quc hi 
hagi, com hi ha dc fet, qui cstinm 
la Pàtria sense tenir finques, ni res 
que s'hi assembli, ni en la seva Pà
tria ni cn la dels altres? 

Què és, doncs, aqucsta fada mi s· 
teriosa que s'entafura per les inll
mitats del cos i de l'ànima i triomÍét 
en els palaus dels prínceps i en le,; 
barraques dels pastors? 

Què ets, Pàtria dolça, que (as es · 
purnejar, en veure't, els ulls dc'l 
navegant que torna de llunyes te
rres després de llarga absència ~ 
Què ets, Pàtria encisera, que així 
(lesclous els llavis de l'àvia arl"11 -
gada per entQnar cançons de 1>reçol 
que fan a'CIormir els in fants OC0111 

arrenques a nostres opulents ma
dones xiscles de guerra que cncc'· 
mane11 als homes fets Ics esgarn
fances del sacrifici? 

En l'amor hi ha d'havcr corres
pondència. 

Es segur que la Pàtria correspon 
al nostre amor; del contrari l'amor 
a la Pàtria fóra pura fantasia. Me:; 
com ens correspon? Com ens e¡1 
adonem que Ella també ens estima: 

I que ens correspon no hi ha. 
dubte. 

N o heu sentit mai la satisfacció 
d'haver defensat Catalunya? 

L'amador té cura que res manqlli 
a l'estimada. Si es plany de pene::. 
ell 1\0 és en repòs fins haver-les-h ; 
del tot esvaídes. 

A la nostra estimada Catalunya 
li manca la llibertat. Deure és del:; 
catalans retornar-la-hi, més que més 
tenint en compte que per nostr:l 
cUllpa és que li fou arrebassada. 

La mare treu del captiveri de ses 
entranyes el fruit del seu .amor per 
portar'-Io a la llibertat de la vida. 
Catalunya, amb Ics seves sàvics 

institucions, ens treu de 1a bar
bàrie per a fer-nos el poble més lliure 
del m6n. 

Ara que és Ella qui és en escl~·· 
vatge, pertoca als seus ,fills trencar-
li les cadenes. , 

Que els camins que hem · de se
guir són entrevessats d'esbarzers? 
Mal llamp! Per ventura ens parí la 
mare amh flors i violes? 

Que ens exposem a deixar la pell' 

en la nostra ell1presa? També s'hi 
va ex'posar Ella a l'acte de l'heroic 
deslliurament. 

Mala fi facin els catalans bord:; 
que no sigl\in al costat nostre c~ 
dia de la batalla! 

1l i ha di [erenls Pàtries C0 111 hi 
ha mares diferents. 

La Pàtria del s catalans és Cata
lunya. 

Pàtries i mat l'S difnl'llts coinci
deixen en t'amor pels scus fills. 

Amb el deliri que França vol els 
frallceso~. 'C~talt1nya, ~s daleix 'pelIS 
catalans. l si França té una Joana 
d'Arc que amaga ' el seu sexe per a 
batre's amb més llibertat amb l'e
nemic, 110 manca a Catalunya un 
Joan BlalHlucs, (IUC lira ell 111aleix 
el punyal per immolar el seu fill 
abans que consenlir la deshonra de 
la Pàtria. 

Entre les Pàtries, igual que entre 
les mares, no hi cap l'odi. Les gue
rres les armen els amhidosos, qu~ 
110 lenen Pàtria. 

Lluny d'avorrir-se, una mare he
neeix l'altra quan la veu que es des
fà per la felicitat dels seus fills. 

La Pàtria és de tots els seus fills. 
En comptes cIe tenir-ne gelosia en:i 
plau que altres li facin l'amor. Mé;\ 
encara. Som els qui més la volem 
que li cerquem 110US amadors. 

La Pàtria és altrament l'enamo
rada fidel de tots i cadascú dels seus 
pretendents. Al contrari de l'adúll ::
ra , es fa tant més noble quant mé~ 
considerable és el nombre de galans 
que la festegen. 

La Pàtria no envelleix. 
Es la Mare eternalment jove, r~~ 

liquiari de gràcies sempre renadi
ves pels que vénen, pels que hi són 
i pels qui se'n van. 

Neix l'infant i ja li té a punt el., 
bolquers de randa teixits amb els 
somriures de l'Aurora; ensopegél. 
l'home gran amb la realitat desver
gonyida i ella li mostra eh tota sa 
grandesa i majestat les supremes 
fruïcions de l'esperit; i quan ja vell 
xaruc la terra xucla els seus ossos, 
I i dóna un bocí cIel seu sagrat pa
trimoni on servar ses despulles, fent- · 
li avinenl que si 'Cau el 'Cos se sosté 
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l'ànima la tradició, que és la U1l 1-

tat de {a Raça de la qual Ella és la 
fidel Tresorera. 

La Pàtria s'eixampla. 
Va allà on la porten els seus fill::.. 
Amb els Comtes s'extèn per Ta-

rragona, Lleida i riberes de l'Ebre. 
L'Alt Rei En Jaume li'n fa prc-

sent de l'horta de València. Se 
l'emporta mar endins i l'asseu so
bre la Illa Daurada. Uns quants anys 
després, mestressa d'una marina 
poderosa. balena d'un cap ¿l l'altre 
de la mar mediterrània i la nostre. • 
Senyera voleia triomfant per Sici
Ilia, Sardet1l1ya, Atenes i Neopà:tria. 
l els pobladors de Cata'lunya vella, 
els dc la Nova, els de Va1ència i els 
d'allà de la mar, tots s'anomenell 
catalans. 

La Pàlria no mor. 
Catalunya era la Pàtrià dels ciu

tadans que's batien a les muralles 
el 1714 i avui ho és de tols nosattreii 
com ho serà demà dels fills dels llOS

tre fills. 

Es immutable. 
Pels efectes polítics hom admet 

el canvi de Nacionalitat. Però per 
!tei natural cada persona té la se
va i no en pot tenir sinó una. El fill 
de Catalunya pot fer-se súbdit ian
qui. Mes tant si risca com si rasca 
110 deixarà d'ésser català. 

L'amor a la Pàtria és de tota la 
v·:úa. 

Als trenta anys ens embadalei:< 
com als quinze. Han d'acompanyar
lo el jaio perque les mans li tremo
Ien; i si 110'S pot llevar ell matei:< 
lrl gorra mana que li treguin el:; 
altres per a saludar l'ensenya de la 
P:\tria per si acàs l'albira en sa 
fcixuga caminada. 

La Pàtria es la nostra Marc. 
Es perxò que al teu esguard s'e~ ' 

trellen les passions bramadores, 
s'atura el tràngol dels negoci:. i 
s':¡paguen cls ressentiments perso
nals. 

Tots ens sentim fills d'una fYla
teixa Mare quan en dies de prova 
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sentim pel nostre front el frec de 
les teves mans sedoses que ens 
remembrà nostre comunal origen. 

Al teu ràcer oblidem les di1erèn
cies que ens separen, ens sent'll1 
g-ermans i fem un bloc in expugna
hle en acudir en ta ·defensa. 

Oh catal!ans!!... tots de genolls da
vant l'ERcl1t de les Quatre Barres! 

EN FRESSETA. -

Amb materials del dia aixequem 
sobre aquests gloriosos fonaments 
la Catalunya nova. 

Res del passat que siga incom· 
pati ble amb la nostra època, res del 
present que envileixi là nostra dig. 
nitat humana. Mai més lo Boria 
avall, amb lo fuet infamant sobre 
l'esquena de la pecadora. Però mai 
més tampoc la Rambla amunt de 
l'immoralitat triomfant en la perso· 
na d'un pecador polític. 

- Angel Guimerà 

Internacionalisme 

i Nacionalisme 
No's necessita haver anat a l'es

cola per a saber que per a que pu
gui haver-hi relació entre dues per
Sones, és precisament necessari -que 
les dues persones existeLxin. Heu's 
aquí un vulgaríssim argument que 
desfà en un moment totes les leo
ries d aquell senyor que, ell sabrà 
per quins motius, fa algun -temps 
està enqueferat en defensar 'l'obra 
de l'ahsolutisme monàrquic espa
nyol. 

Per a que sigui possihle l'inte r
nacionalisme, és precís que existei
xin nacions; però, ja sap el senyor 
Fabra Rrbas lo que és una nació? 
1'enim motius per a creure que é:s 
d'aquells que confonen l'Estat i la 
nació i, per lo tant, que no té prou 
autoritat per a tractar del problema 
nacionalista des del moment que llu 
té ni idea dels seus més rudimenta: 
ris (anaments. Ell 110 té C{)l1eixe· 
Ittent d'altres Estats que els que veu 

pintats al mapa. <.l'aquests Estats 
ne cIiu nacions. Fins <l<luí arriben 
els seus coneixements etnogràfics I 

d':Hl\\i en surten tots els arguments 
de les seves propagandes en pro de 
l'imperialisme espanyol. 

U na discusió sobre el N aciona
lisme és impotent per a sostenir-la. 
Per això tots els sem~ arguments 
són un seguit de confusions i con
tradiccions ornamentades amb les 
arreconac1es freses fetes de que ell 
és avençat, lliberal i progressiu i els 
nacionalistes una colla de reaccio
naris i atrassats. Les seves prèdi
ques són una reproducció exacta de 
la oratòria d'En Lerroux, quan per 
encàrrec d'En Moret ens servia ba
rreges de republicanisme, anarquis
me i socialisme per a que el poble 
senzill 110'S donés c0t:TIpte de que té 
una ànima nacional i Espanya p~
gués conservar el domini heredat 
dels seus reis absoluts. 

Vol el senyor Fabra Ribas fer li! 
segona part de l'obra lerrouxiana ~ 
Ha fet tard: els principis de Dret 
natural en que's fonamenten les rei
vindicacions nacionals de Cataluya 
omplen l'enteniment i el cor de t.ota 
la nostra joventut i d'allí 11o'ls 
arrencarà ni ·la força bmta ni les 
propagandes dels desanelats i de;s 
traidors. 

l .si el senyor Fabra Ribas 110 

pot ensenyar nacionalisme al nostre 
jovent, perquè en sap l11és que ell, 
tampoc li ensenyarà internaciona
lisme, perquè encara que no ad
meti aquella federació que tanl ens 
recomana, no és que vulgui viure 
aillat, és que pensa amb altres poo. 
bles amb qui té més llaços natu
rals, de quí no ha rebut mai agravis 
i que donen i han donat a la Huma
nitat més profits que no ·lli donarà 
mai Espanya. 

l que no confii tampoc amb l'es
tament obrer: encara que no ho 
vuIg:'-ti creure, els sil1dicats estan 
plens cIe nacionalistes i tota la jo
ventut del nacionalisme radical és 
purament obrera. De1l1és tots els 
obrers recorden perfectament que 
mentre els catalans treballaven pe. 
una autonomia, que avui ens és 
poca cosa, Espanya. per a dividir J::¡ 
gent cie Catalunya, portava, sense 
solta, els més caracteritzats ohre
risles dins Ull cuirassat espanyol. 
costant la vicia a l'i!lob'liclahle Jrctu-

me .Brossa, i arrencant d'allí tot 
aquell moviment protegit i perse
guit pels governants de tbtes for -
mes i ma.neres, fins arribar a aquella 
llei de "fuga" de la clue el senyor Fa
bra Ribas pot donar-ne compte als 
seus actors i directors, que ja sap bé 
prou quí són i com se diuen, i per 
lo tant que precisament l'acom
panyen en sa lluita contra la lIiber-
tat de Catalunya i en defensa de 
l'obra dels reis absoluts d'Espanya. 

Ara, si el senyor Fabra Fibas té 
pit per a discutir, estem a les seve<, 
ordres. 
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Lletres obreres 
Car amic l3.: La ràpida desfeta 

catastròfica dels partits republicans 
11 S()i-di'ss,a¡l1It" revolucionaris de ti
pus espanyol, ha produit una mena 
de subjecte, barreja de escepticis
me i de suficiència que, fent el fat
xenda d'un !liberalisme "demodé", 
presumeix d'una superioritat que, 
volguellt resultar trascendental, 
produeix als que l'escolten una 
suau delícia que es tradueix en un 
amable somriure mofeta. 

Ell, el subjecte que ens serveJX 
de peça d'nnàliSli, tal vegada en 
la seva j o\'cntut havia format en 
les ·rengleres extremes de les agru 
pacions societàries. L'acte d'heroï 
citat individual d'en Pallàs, lo del 
cal"'rer deIs Canvis i altres actes de 
sang li havien fet batre el cor d'una 
faisó poc germanlvola. L'l .tragè
d,j'a de Mon.tjuich tal vega-da' li ha· 
via anegat els ulls en llàgrimes do
Iproses; potser en la propJa carn 
sentí un jorn les urpes dels butxins 
-re pugn a 11 ls .... 

Però, després aaquejà; la se\'a 
~ll1Ij111a, sotregacla, dd1orida, no Ün~ 
gué la fortalesa del roure, indife~ 
rent a les destralades; se vinclà. 

Una veu enganyosa cIe sirena pn· 
lítica el menà a la cleda pacífica. 
Cregué ésser el mateix i era ÚI1l 

cament una he lla il-Iusió. Li sem· 
oJà escoltar els mateixos cants de 
lIiberació, fiat ·en la musica quin 
ressó arrihava a les seves orelles 
i no s'adonà que la lletra era tÓ1 a 
una altrn. En certs moments ex· 
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perimentà la sensació de que el fet 
a na va a acomplir-se; però també 
t>naquells instants sentí la buidor 
(lue l'envolcal\ava; quiscún audaç 
havia romput les portes de la cel
la i ,la massa erJlOnne, <dalerosa, 
s'extenia amena~adora ,per tota la 
amplada (Ie la 'ciutat. Mirà a l'en
lorn i els capitostos eren absents. 
Passà tot com un mal aire. Un do
lor en o r 1'11 e, profund fou ['únic fruirt. 
de 'l'tmica aventura gene'rosu. J un 
desengany més intens 'encara. Ara 
se sent lliure; però de llavorS' ençà, 
clavant cada dia més llurs a1'l'els, 
no abandonà el seu cor ... 

l així ha esdevingut 'escèptic; 
això li ha donat aquell aire de su
perioritat un xic còmica. 

No creu en cap h ome que llueixi 
ulla determinada etiqueta social o 
políti,ca. No pot capir que fora dels 
agrupaments socials o polítics de 
que ha format part, ning ú més 
s'hagi preocupat de ls deur,es que 
tenim que complir e ls obrers i del 
reconeixement dels drets que'ns 
pertoquen com a homes. 

Toia una lla rga sè r ie de classi fi
cacions ,polítiques :i socials espa
nyoles, tota una ext ensa acció par
tidista societària estrangera omple 
llur cervell ; però de la seva terra, 
del seu país, d'e 'Ja Pàúria llur, 11i 

una paraula, ni un concep te. Es a 
dir, un concepte, sí, però ben es
túpid. Aquest: els n~ciol1¡a'l istes? 
UllS reacc,ionar~s ! 

Perdona'm, cal' amic. Volia brans
cri u re't lo que jo diguí als meus 
oients i m'h i entretingu t en pre
sentar-te un model dels mateixos. 
Però ja'ns quedarà ll eu re. 

Salu t. 
A. ' 
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LL1BRES 
PA Y O T & C"~., PAR I S 

106, Boulevard Saint-Oermcin, 106 

D'aquesta important man ufact ura 
parisenca ihem rebut una sèrie de pu
blicaoeions post,guerra. Cal reproduir
ne el títol d'una que considerem de 
text. 

=r r ., 

'Es deguda a la plrJ111a inte1-'!igent de 
l'ha ries Baux, capità d'infanteria i 
porta per títo'l "Etudes sm ,le comhat" 
i la que l'autor la subdívi,deix en dos 
:mportaniÍ-ssims apartats: "Etucfes sur 
te combat de rupture" í "Etudes SUI' 

le 'combat defensíf". 
Trobem prefed1Jle la nostra reco

manació a 1a reproducció per frag
ments d'aquesta obra per nosa!itres in
Leressan tíssima. 

El capità Baux, fou durant 1a gue
rra j'llcorporat a l'EstM: Major 'gene
ral del Mar iscal Foch, tIui ha prologat 
'l'oora esmentada. 

Pel mòdk preu <le cinc francs, 
els nostres llegidors obtin<iràn una obra 
competent sobres a (ers de guerra. Es
pecia lment el darrer aparta-t del llibre, 
per nosaltres, no té preu. 
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SECCIO OFICIAL 

ESTAT CATAlA 

Oficina Central d'organització 

D 'acord amb les declaracions que 
atanyen als treballs d'organització 
es prega a tots els patriotes res;
dents fóra de Barcelona que e!l re
uneixin i es constitueixin en grup. 

Un cop reunits , la tasca a fer se
rà la següent: 

1. Nomenament de comissari o 
delegat. 

2. Nomenament d'un secretari 
i recaudador de les cotitzacions. 

3. Nomenament d'un altre co
missari i secretari recaudador en ca
ràcter de suplents en cas d'inutilit
zació dels primers. 

4. Fer el cens dels inscrits. 
5. Aixecar acta de ço acordat i 

enviar-la a n'aquesta Oficina Cen
tral d'Organització personalment. 

Per a realitzar aquestes organit
zacions no cal que els patriotes de 
cada poble vagin amb precipita
cions. Cal assegurar-se de la ferme
sa patriòtica dels qui desitgen ins
criure's. L'actuació local de cada 
grup patriòtic, serà a l'albir dels di
rectors de grup i es desenrotllarà 
en completa autonomia. 

Els grups patriòtics dels pobles 
i viles, aniràn més tard a la orga
nització comarcal i aquesta es su
marà després a l'Organització Na
cional alliberadora. 

L'ESTAr t A1'ALA 
= 

Oficina de Redacció i Propaganda 

La nostra publica'CÍó de "L'ESTAT 
CATALA" es troba en seris contra
temps per ésser editada ell territori es
panyol. Aquesta oficina es troba ~ a
vant el següent dilema: O relll1ll~l~l' 
a l'orientació ra¿ical i revolucionan 3 

cie la publicació, 'limitar-se en {lonar 

una orientació política o tras lladar 
aquesta oficina al estranger - Per
pinyà probablement - per all\ desen
rot llar més des invo'ltament la nostra 
tasca. 

'Per allra part, com ja mencionem 
en el nostre edito rial, una probable 
reacció anti-nadonalista vin<lrà da
munt nostre, augmentant le.s dificul
tats de publicació, que cal reconéixer. 
no són les mateixes <l'altres periòdi<:!;. 

L',ESTAT CATALA va sumant ad
hesions i suscripcions d 'una ma l1 c r~ 
sorprenent. L'èxit de lla. tasca humil I 

volun tariosa d'aquesta .oficina sobre
passa a ço que nosaltres esperançaven. 
En el vinent nombre corresponent al 
IS de Març, donarem als patriotes in
condicionals llaves dels acords llue la 
Superioritat ,prengui. 

Han arribat an aquesta Oficina 110-

ve~ <le que h i ha elements excessiva
ment desaprensius que fa n ús del 110 111 

de D. F ra ncesc Macià, per 'a utilit zar
lo especialment per t reballs electoral, . 
Advertim als patriòtes, que desauI( ,rit
zin degudament aquestes fallSes iu tel'
vencions del nostre capdill. 

A ixí mateix advert im als naciona
listes que organitzin actes patriòtks, 
Cl ue la representació de ESTAT CA
TALA, 801s la dú el senyor Macià; 
que ningú més ,pot du r aquesta repre-
sentació. . 

PROXlMAMENT SORTIRA 

[Alf[I~M( 0(1 J~Y( ~AIRmIA 
CUROSAMENT EDITADA 

PREU PER CENTENARS 

Són preferibles els encàrrecs per en' 
davan t. - Llocs: 

F. D. N .: Sant Honorat, 7,; pral. 

U. Catalanista: C~nuda, 14, ·pral. 
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"Un soldat deu sapiguer véncer el 
doJor i el pessimisme. Hi ha tant vaJor en 
sofrir amb constància les penes de l'ànima 
com restar inflexible sota Ja metralla d'una 
bateria. 

1II!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Abandonar-se al pessimisme sens re
sistir, és abandonar el camp de batalla 
abans d'haver vençut." 

Napoleó J. 

(Ordre du ¡o1tr. Saz'nt-Cloud, 22 floreal an X.) 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!~IM~f¡~ 

.. Derrlà 
Nosaltres som la terra. l la volem, la mare, 
Ben 1tOstra ... ¡per nosaltres, de la 11t1tlzta1zya al pla! 
- Pruderlts/ Som la canalla. Som els esclaus erlcarp, 
P erò tellÚlt 1m dt'a-elnostre-el de demà. 

. D. RUIZ - El dia dels homes de fang -

Sí. El demà serà uostre. Nostres 
són l'ahir i avui mateix. Que riguin! 
Que's mofinl Que blasmin! Els que 
vinculin l'obra total de la rf'delllpció 
8mb els discursos i omb les polèllli. 
l'Jues erudites i assenyades. Una pa 
taula resumeix toLülmeut les seves , 
actuacions patriòtiques: Política. 

(;na altra paraula defineix la nos
tta: Sacrifici. 

Heu's aquí, catalans fidels a la Pà· 
tria, les divises ben clares i ben con
Cretes. La polftica no obstant, ha vin· 
gut ratificant els camins fressats pel 
eacrifici. ESTAT CATAL.A, denominació 
política al fi, segellerà al final l'ano 
tlimitat h·eroica. Hi ha sector, que 
cada dia guanya una bandera o un 
casin et de barriada . Perfectament, 
perquè abans aquesta baudera ha 

. sigut n~stra. Un dia vindrà que la 
pròpia bandera e/!deviudrà triomfant 

i la passejaran triomfant uns cava
llers honorables de la futura Legió 
d'Honor de Sant Jordi . Seran els po
lítics. Però la política a Cataltmy!.l, 
com a tots els pobles dtl Ja terra, 
s'escriu al marge de l'història. La 
política no ha fet triomfar ni una 
nació esclava, ni una classe social. 
Quan se'ns acosti prop nostre una 
vocació política, treiem-se el barret i 
acomiadem-nos atentameut, com un 
home fa al deixar pietosament un 
cadàver a la darrera estada. La polí 
tica és un militarisme civil. l com ell 
és necessari a mitges. AbanB que 
Tayllerand o Thiers o Napoleó Bona
part; Camil, Desmoulins cantant e La 
Marsellesa' vers el patíbul. 

Abans de Collins o Griffitt - si a 
Irlanda són possibles els polítics
Sir Roger Casemend zigzegant el cos 
inert de la torca estant. Ara mateix 

Gaudhi, ua escrit eu el seu eVLlngeli 
nacional: La noatrll arma és el nostre 
propi dolor. 

El mèrit que reconeixem 11 Prat 
de Ja Riba, és el seu treball silenciós 
'3n l'esforç de la renaixença nacional. 
En canvi la seva política ha fallit; 
com fallaran també totes les orienta
cions que dimanin de la Be va orien
tació política. 

Els utopistes, primer, els idealistes 
i els somniadors, després; són la vau
guàrdia dels exèrcits alliberadors. 
Inútil assenyalar cRmins a seguir. 
Els homes de la terra, els fills de la 
terro, no seguiran altre camí que el 
que dicta la veu de la sang. Serà 
complert el fet inexorable. Ni es de · 
tura l'aigua del riu en mig del tem
poral, ni es mata l'olivera serrant-Itt 
prop d'arrel. Un dia qualsevol vin
drà que l'aigua correrà tranquila i 
juganera, i sota la blavor del cel, al 
caire del marge, el vent cimbrejarà 
un rebrot d'olivera rescent florit. 
L'esperit pur dels patriotes radicals 
és l'esperit que està en més pregon 
contacte amb la naturalesa. 

Es nn esperit pur i senzill; perquè 
té el do de la natural efusió. Surt 
dels C6rcles centrals de l'un:tat cir
cumferèucica. Tot 10 altre són les da· 
rreres vibracions . Són notes mar gi-
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naIs al fet vin i palpitant de \'allibe
l'fwió Per això la política eatalt\lIR, 
ha tingut de caminal' pel cRmi frrs 
SRt pels apolltics. D'una a \lila ha 
anat ratificant les posicions. 

La e Lliga Regionalista» tot fent 
nn maquiavèlic retrocés ha tingut-
per altra bRnda-de llençar al CRmp 
de la reivindicació naciollal tot el 

l?tlfroJlt Pral do la R.ba, diem Mitr
lí i l1tf,ià. B.nfl'oJlt Nadó Catalatla, 

die1J! Estai (ntalà. Enfront el Nacio
nalisme i,ber;sIa o tml)erwi,t::ant, dtem 
Tndependència de Catalunya. 

gros del seu exèrcit per privar que ,ESMENTADOR 
les posicions les ocupessin els icono-
clastes. Serà endebades. Ull sol pa· 
trio ta pot llençar en un magne gest 
heroic totes les combinacions per 
terra. 

Per això diem que'l demà serà 
nostre, com ho era l'ahir i com per 
això, tots els sectors nacionalistes 
teneu d'anar agafaut les banderes 
que nosaltres deixem per Ull més 
eullà. 

Jove patriota: 
L'Oficina de Redacció 

i Prop'\ganda de 

ESTAT CATALA 
us recomana la lectura: 

Etudes 8ur le combat 
par Charles nllux.- Preface 
du Marechlll Foch.- S francs 

LES SEPT PREMIERES DIVlSIOn~ nn6Ulm 
par Lord Ernesl-W, flHmilton 

Recib detaillc de leurs combats 
autour de Monseld'[près.-s francs 

LA 60ERRE EORoptEnnE 
Avant -propíl sfrateglques 

par le Colonel F. Feyler.-12 francs 

LE PLAN XVII 
Etude Stratégique 

par •• "'.- 6 francs 

106, Boulevard Saint-Germain, 106 

Premsa nadonalista radical «lcada Nado

nalista del Poble Nou •. 

DE CARA AL MON 
En BOlfill i Martas. fou el primer que 

en. ·les rengleres de 'la Lliga Regiona>
liS'ta aixecà la bandera del "Catalunya 
enclins" enfront de l"'Espanya Gran" 
tòpic inventat pel nacionaMsta-impe
rialista N'Enric Pralt de la Riba i ex
plotat pels actua\ls capdevanters clk! 
J'.eft1sionisme. 

Aquest Cata1unya endins, que els 
nacionali stes radica·ls practicaven Ija 
de 'temps, procurant posar en les pre
goneses de la nostra raça catalana, en 
la sina feconda ·de la nostra naciona
litat, la força espiritual i material n~
cessària per a cOlnplir els nostres des
tins de nació sobi'rana, foragitélJnt de 
casa nostra, de l'ànima nostrada, del 
esperit del nostre poBle, tot ço foras
ber que dués bones centúries de domi
nació ex,trangera havien superpos.at 
a les nostres característiques naciQ
naIs, debilitant el nostre esperit 'de ra
ça, aquest Catalunya endi,ru, devem 
completar-lo amb Ull enèrgic de C(IIra 
al Món, deixant per un mai més de 
mirar de ca·ra al Ebre, per a fitar et 
llostre esguard seré de cara a·L mar, die 
cara a la muntanya, de cara a'l sol 
ixent. 

Predica}l1: amb l'exemp1e preguem 
avui als pa!lrio1tcs poblenovins, que 
oblidin la vergonyosa posta de sol ma
rroquina i per damunt del Pirineu 
esguar{lin ço que s'esdevé enllà del 
Rin. 

L'ocupaci6 de ¡'a conca del Rhur per 
la França mig ofegada sota el .pes de 
les devastacions atilianes portades a 
cap durant ~a gran guerra per l'enemic 
inva'sor, és una lliçó d{! gosadia asse
nyada que ca1 anotar curosament en el 
nostre -dietari .patriòtk per ta.l d'ex-

UES1'AT CAtALA _ 

l rettre'n ds ensenyGt11cnts adcCJt1a1S a 
la nostra santa causa. 

Abans de gosar la França fou amO
nestada' seriosament 'Per J.'Anglater~a 
i altres na'Cions interessades; tots e s 
periòdics sensats d'arreu del, món s'~s
O"'laiaren davant ,les conseqüènCIes 
~aòtiques d'aital procedir i els ma~s 
averanys foren dits i repetit.s per pol1-
tics de totes lles tendències. Tothom 
predicava Seny i demanava paciència. 

Al moment d'actuar la Françéll pr~ 
cedint metòdicament i serena a l'ocU
'pació de la dita conca al tolle-toll~ 
general s'hi a feg'iren, les amena'C~s 
d'A:lemanya, la còlera dels grans' 111-

dustria,ls, el poder de 11' Alta Banca ql~e 
arribà fins a movflitzar ·les forces poh
tiques més exüemistes. 

La França, però, serena i confiada, 
forta en son d'ret a 'la vid(1l i en la JUS
tícia de les reparacions degudes desa: 
fià gosaradament la tempesta i afirma 
rodonament la seva voluntat ¡nque-
brantllble i la seva 'fé ardida en els 
destins del seu ,poble. 

Avui, 1'Anglaterra accepta el fet 
consumat, la prempsa mondia'l come~~ 
ta quasi favorablement l'ocupaclO 
i el govern alemanyes bat prudentment 
en retirada prometent la cance1ació del 
seu deute. 

La França pacient i assenyada fou 
burlada per enemics i ~Jjats amb va
gues prometences i polítiques manio' 
bres. La Framça agosarada, obté tot
seguit resU'ltats posilÍ'Íus amb la aquies
cència de tothom. 

Pensem nosaltres catalans qtre ~1~
vem pa'Ssat u.n quart de segle fent del 
seny una virtut bàsica de la nostra raça, 
si 110 és hora ja de pensar que la go:
sadia escau més a tots aquells quí te
nen qttekom per n reclamar i molt per 
a exigir. 

A hores d'ara, un jove naciona
lista no pot ésser més que una de 
les tres coses següents: 

Audaç, ardit o capó. 

Casal Català de Perpinyà 

Havem rebut cl'aqlle~ta Associació 
pélJtriòtica, una fervorosa carta d'amo~ 
a ,la causa a¡¡¡'beradora de Catalunya I 
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d'adhesió ~ II'obra d'acció directa de 
L'ESTAT CATALA. 

Ells termes en que està redactada 
SOll ~1' ésser llegits davélll1t els futurs 
batallolls irrooentistes de la Catalunya 
Ete1'1la. 

Qui S"~I!tcrposa entre 1I'a i la lli
bertat meva? No vull sapiotu!-r notn-5: 
No'¡¿ Ilccess'to de t/Oms ara, Pcr m' 
ara l'ú1lfc 110m COWVC11tC11f és aquest; 
Ctlmtnal. El crHn comença I¡er aquí: 
per ttna intenció de violar la llibertat. 
Després ve tot; l'assa,ss;11at ; lo dc'més. 
.1ixí, bell cMnprès això, diguem; 

QUl NO RECONEIX MA PAR
Ld , ES CRiMINAL. 

QUI M'IMPOSA UNA LLi]} , ES 
CNJMiNAL. 

QU! FA LLEiS CONTRA i:-I.
MfU ESPERiT, ES CRIMINAL. 

DIDAC RUIZ. 

Davantals patriòtics 
i anuncis en castellà 

Nosaltres, nacionalistes, protegim 
la prempsa nacionalista ... 

Ara ma'teix, tenim als dits un diari 
~aciol1a,lista, ultra-nacíona'Iista, separa
(¡stal, si n'hem d'e creure ·l'editorial, se
~Ons el qual són previstes totes ·Ies ob
Jec-ci011S a l'assoliment del màxim ideal 
Català. 

El mateix diari ens ha dejectat amb 
~na important ressenya de la Diada de 
a Llengua Ca:talana a Torroella de 
M:~\1'tgrí , ·i passant ulla esquella d'un 
~-alca'¡de de R. 'O., ,la imparcialíssima 
Informació mondial de les agèndes Ha
vas y Rad\io i Ja. jnf~rmacjó mad61c
~Ya de 'la "Pre1lsa Asociada", sense 
~bl!clal' l'indispensable l11an~fest dels 
¡tl¡llers - que no hem llegtt, - hem 
IQgut enterar-nos de que "El So'l" 
rl~Ptoclueix íntegre un article d'En Pe
dl~etia a "La Veu" i que "El Debatc" 
~ Qna un ample extraote cie l'article 
e "La Publicitat" sobre l'idioma ca-

talà. Després a1em vist els anuncis ... 
"La grippe os acecha, ,la grippe esta 
en el aire", "Sarna, fras'l'o 4 ptas.", 
"Los perióc1icos d'e todo el mundo di 
cen que" .... , i entre els allunCÍ<s un 
entrefilet: "Vos, naóona,Jista, ja sóu 
subscrit a "La Publicitat"? 

"La Puhliótat" ens perdonarà que 
t'Ot aixe<.:ant els dos dils demanant per
ll1ís per a exercir de nacionalistes amb 
patent corsària, ja que 110 ens 1',11al1 vi
,sat els ,pa'pàs de la Lliga ni els hereus 
de l'Acció ata1ana, estirem l'índex in
dica1lt-li aquests anuncis en llengua 
manllevada, els quaJ,s no s·'avenen gai
re amb els 'seus patriòtics davanlalls. 

"La Publicitat", que .gaudeix talli 
reproduint el que diuen a Madrid , pre
nent-se massa !Sovi11lt per ella el que 
va per altres, podria reproduir ara Ç() 
que diem; car nosa.Jtres, nacionali stes, 
som !e·dors cie "La Publicitat" , i lila 
Publicitat" té oberta una rúbrica òe 
"El 1ector diu .... ". Nosaltres !Celebra
ríem que "La Publ.icitat" recuUís 
aquesta queixa nostra, en<:ara que 110 

~iguem "El S'Ol", "El Debail:e" o En 
r.Jt. Q" ;:,a'llL'IIO uIJano .... 

"La Publicitat" no la recullirà, però, 
la nostra queixa. l és' que "La Publi
citat" 110 ens dóna bel-Iigerància. 

Tampoc en dóna l'Esta't espanyol als 
noveUs separatistes de "La Publicitat". 
M assa saben els espanyols que tota la 
seva "açoció catalana" acaba dlavant 
l'anunci de qua!.sevols pastilles. 

Aquesta és, senyors Rovira Virgili 
i Cia., 'la sola "objecció all vOSlvre ideal" 
que 110 teniu previ,sta. Les altres, les 
que us puguin fer contra el que vos
altres en dieu elegantment" el 111àxim 
idea'l català", us les teníem respostes 
de fa molts anys a vosaltres mateixos. 
No heu estat vosaltres qui les ha pre
vistes. 

ESTAT CATALA 

Sortirà quinzenal 

Su:bscripci6 a Catalunya 

3 pessetes semestre 

S'admeten donatius per a 

estendre nombres franc 

7 

Espanya, poble ,¡¡cuU, "dur. 

(Oda II.) 

Per l'ampla • trista Espanya. -

(Oda XJ.) 

FM LLUIS DE LEÓN. 

Edtctó Mer.no. 181Ú. 

La nostra fita 
inevitable 

l ~s pallya 11;1 parlat, la SCVl vell 
enrogallada ha destrempat ore' les 
i afirJl1at 'Consciències. 

Les pregoneses suhlil11s de la ll U,

tra Terra s'han rem ugu t arreJ1!fJ1i
nadares; han sentit la veu del tirú. 

Amenaçanta i persuasiva, la ..,eva 
veu ha volgut convencer-nos; no és 
ella qui'ns ha de convèncer, som 
¡,osal tres mateixos. 

Els límits de l'amenaça són la 
mort i aquesta no existeix en l'ín
fmit d'un ideal etern. 

Els límits de la persuasió s \11 ci 
seu interès, el d'un miserable, nOt·
altres preferim la glòria d'un egoís
me noble ... 

Per a(Ïxò al damunt d'aqHesta 
veu vibra la nostra, la veu de Cata
lunya plena i forta; escolteu-Ja, el s 
qui formeu en les rengleres enemi
gues, com els que conviviu en el 
pudrimener dels covaros, traidors i 
in.decisüs .. , 

Volem l'independència. 
Res ens lliga amb vosaltres (el s 

enemics), ni l'ignomínia d'aquell 
I ) ~lcte matrimonial de les ducs co
rones, fa temps estron()at, on aca
H la nostra personalitat pe;- conti-
nuar la vostra. . 

La vostra, amb la suor del nos
tre trehall, i amb l'esforç de la 
nos!! a sang ... total per en.s( eixar a 
U'13 història fanfarrona i ridicuia 
<1t1a1s resultats són tant esplènc1its! 

Totes les vicissituts pa ssa,les te;
xien aquesta història sola--· i així ho 
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heu demostrat i proc!ama~--i la 
l!':ltièdia d'un poble escla" ... 

Perquè era ulla tragl."<.lia con li
,'U", la :rida d'aquest poble enqn]· 
';".)~ d'una altra ànima que !a [eia 
moure fatalment, menlre .proeu·ra
\'a é.norrear Ja seva ... 

Però aquesta no ha desaparegul, 
sinó que revifada i íntegra ha dit: 

Vull restar sola, no "'111 ll1~ 
m'ctllrabanqui ningún, la volunlat 
h( 111 dictarà la convenièn.:;" ,) i.1 
(I;pveniència la voluntat. 

- I tol això ni que fos un orgull de 
sluiciència, sempre més h ) t1orable 
que'! d'un ma!lhaurat quixot. -

Aquesta és la veu de Calalul~.va, 
consciència veritable en 'Ies entra
Ilyes de lot l)oble; Dret inclec¡ltl1c
tible en l'essència de tota L1il),~l tal. 

Ho enteneu bé? Aquesta serà la 
nostra fita inevitable ... 

llevar ja està lIença'da, l'om es llen 
çà un dia dins cada poble, avui ll iu
re, i brota i rehrota i brotari carIa 
momenl i cada dia; en cI sí de l'in
fant nascut () en el d'Ulla consciència 
dormida fins arribar a la pleni tud 
completa... i no fallirà, assaonada 
com és pel Dret i la Raó ... 

Mateu, destruiu, aniqui1eu, que'ls 
stmbradors no acaharan Jamai; i si 
la vostra raça fó s extingida, alesho
res s'enfonsarà aquesta terra, fini 
da la seva missió, eom aquella via 
del Mar Roig, que després d'haver 
sostingut-encara que per breus ins
tants- la sort d'Ull poble, es sepul
tà junt amb els enemics que vo!;etJ 
servir-se d'ella. l mentretant vos 
esperem cara a cara, els catalar.-i 
que si han sabut lluitar per la ll i· 
bertat dels allres, bé sabran lluita I 
per la seva, quan sigui l'horà, i per 

Mateu, destruiu, aniquileu, que la ~empre més ... .................................... ~ 
CROQUIS 

Hra HI! temps cn quc dir-se catala

lIísta equivalia a çò quc pOc!l'iem dir

l/e un home e.l'cel-lcJi.t, aus/er, anc que 
quclcum ai .. t:lc:úrat dit caúòries, IJerò 
;I/CIIpaç d'ellcendre dos mistos a l'hora 
I¡er IaI de que l' espcl c\c I/O Il lOIi1o(-s (t ll el 
senyor ')MariaHo~', que amb aquellllas

set roda11x6 fitant al cel, se'l miré~ p.er 
damullt de les ulleres i amb la pre'l'e ll 
ri6 del que té prop seu un home peri
llós • d'acci6. 

Ai.-d han passat molts allys t l' ho
me ¡¡¿¡ster s' fs emmullerat i el ventre 
ve111urós de la seva es llosa ha ofe·rt (I 

la Pàtria un fill. 
Aquest }/in, que' al néi~'er obrí els 

ulls i conletf~plà amb dolcesa la blavor 
del nostre cel, aquest cel a posla per 
h·.I'er cantat, - que bé prou que s'ha 

fet massa, - ben prest "avé esment 
del sell/it del oid, i al llit/dar de sa ca-

sa, a ple sol, el retrtt1·/y espantós d'una 

bomba li feu obrir uns ttllets de pam. 

l el nin s'és fet gran,' en mig d'aque
lles enganyifes quc'n digueren ), sel

mancs" tràgiques, a faisó d'uua set
tMlla Igl/aciana, MUHicipal o esporti

va, es 'l'egé mantes vegades obligat a 
I¡assar per damunt d'una barricada 

amb la senzillesa del qui sD'rteja un 

obstacle. 
M és ençà, les llwit es af e'rriçades que 

hal! jut/yit la llostra narreloml" l'han 
sobta I adés i ara. 

I el nin, avui ja !tolne, s'és dil: Allà 
en llunyanes lerres ens diuen qt~e les 
lluites més cntentes flagellen moltes 
'lJÏdes . .. Pcr què? Per la Lliúerlal, 
ditten. .. l , què és ço que s'e /I diu 

lliberta/? Es cotitza? . Qttilla és la se~'a 

'vcLltta? 

I l'home, ahir tW l/iu de mirada Illà -

L'ESTAT CATALA 
--:::;:::; 

. ridcL • amb rfn:rols d'or, ha vist tratlS-
¡ig14rcIda la seva faç, i juntar-se Us 
sètes, • cloure-se-I. el p/tlly i br(!lular 
al aife el braç ferm . .. i alçant la teS

ta ha tornat a veure aquell cel blau 
lan,1 nostre . .. Nostre? .. l acolatlt ci 
cap esguarda el braç l1Ú i té esment de 

la seva 11i,r;oria. 
1 veu la sang que amb lola lliberta I 

circula per les se~les venes i diu: 
-¡Això és vidal 
1 copsa de cop i vull a çò !juc (:.1' la 

llibertat i pensa: • 

- I per què la vida sense ella? 

L'Independència de cada mínima 
unitat territorial ètnicament defini. 
da és ja una nece'Ssitat apremiant. 

Kropotkine 

La I.libel1at és una ,>ubstància 
feta d'ideal i de sang vessada per 
la joventut. 

El seny és una gran virtut en la 
opulència, en el poder i en el do
mini. 

Però el seny per un poble ven
çut i humiliat és un cranc. 

Sigueu, amics meus, agressius! 

eSTAT CATALÀ, 
l1ivideix la seva tasca, donada la 

variació d'assumptes que li seran 

sotmesos, en ducs oficines: Ofi

cina de Redacció i Oficil1a de 

Orgal1ització 

Preguem als nostres comunicants 

que sempre que ho facin per es

crit, baix sobre i indicant l'Oficina 

respectiva, segons l'assumpte que 

hi tinguin interès 

All lo" I López. IlIIp. C.&O ' I U1111, 8. Ilal celo/OId 
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